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A Barátság folyóirat internetes honlapjáról

Nemcsak a könyveknek, de a folyóiratoknak is megvan

a maguk sorsa. Ez pedig, korunk gyors, könnyen elér-

hetõ információt igénylõ világában az Internet, az

online tartalom.

Olvasóink, akik a Barátság folyóirat nyomtatott példá-

nyaiból immáron tizedik éve tájékozódhatnak a Ma-

gyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek kul-

túrájáról, mûvészetérõl, oktatási kérdéseirõl és ön-

szervezõdésérõl, ezentúl a www.nemzetisegek.hu oldal el-

érésével is megtehetik ezt. Az alábbiakban webolda-

lunk kialakításával és kezelésével kapcsolatos fõbb el-

képzeléseinket és tudnivalókat ismertetjük, annak re-

ményében, hogy belátható idõn belül a visszajelzések

alapján tovább fejlesztjük azt.

A névadásról
Névválasztásunkat meghatározta, hogy a Baratsag.hu

webcím már foglalt volt (beírásakor egy gyógyszálloda

oldala tûnik elõ), ezért más, de nyomtatott folyóira-

tunk tartalmát és szellemiségét pontosan kifejezõ cí-

met kerestünk. Ennek eredménye lett a

www.nemzetisegek.hu.

A weboldal felépítése, tartalma és grafikai
kialakítása

Az oldalak kialakításánál legfontosabb szempont a

könnyen kezelhetõ, gyorsan változtatható felület volt.

Nyitó oldalunkon szerepelnek friss híreink, elér-

hetõ a mindenkori aktuális számunk, archívumunkban

(folyamatosan bõvülve) régebbi számaink válogatott

anyagai is olvashatók lesznek. Repertóriumunkban a

Barátság folyóirat 9 évfolyamában név, szerzõ, kate-

gória és megjelenés ideje szerinti keresésre lesz

módja, sõt néhány anyagunk már közvetlenül innen

is elérhetõ.

Linkek oldalunkról hazai és külföldi, nemzetiségek-

kel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalak-

ra juthat el, ajánlónkban olyan könyvtári adatbázisokat

talál, melyek segítségével, remélhetõen, sok kiadvány

elérhetõségét sikerül kideríteni. Képek oldalunkon a

folyóirat címlapfotóinak gyûjteménye látható: ezek

mindegyike figyelmet érdemlõ alkotás és vizuális él-

mény, ezúton is ajánljuk figyelmükbe.

Olvashat még rólunk, rendezvényeinkrõl, valamint

megismerheti támogatóinkat. Inhalt/Contents oldalunk

rövid német és angol nyelvû összefoglalója a Barát-

ság folyóirat cikkeinek.

Kérjük, látogassa meg a www.nemzetisegek.hu-t, és

a kapcsolat oldalon is szereplõ e-mailek segítségével ír-

ja meg véleményét, javaslatait. Ha a linkek gyûjtemé-

nyébe javasolna odaillõt, kérjük, ne habozzon!

A Repertórium Excel fájljáról:
sajnos néha gondot okozhat a sávszélesség, a külön-

bözõ operációs rendszerek, valamint az eltérõ

böngészõprogramok használata a letöltéseknél. Azt

javasoljuk, ha a Repertórium mezõre kattintva nem jele-

nik meg a táblázat, esetleg lefagy a rendszer, próbál-

juk meg NE az internetrõl megnyitni, hanem elõbb le-

tölteni a saját gépünkre, és onnan megnézni.

Ennek menete a következõ: a Repertórium menüre

ne a bal, hanem a jobb egérgombbal kattintsunk egyszer. Le-

gördül egy menü, amirõl válasszuk a „Cél mentése

más néven” parancsot. Válasszunk egy mappát a saját

gépünkön, és oda mentsük le a fájlt. Ekkor elindul a

letöltés, amit a folyamatjelzõ csík is mutat.

Keresés a Repertóriumban:
a fájl megnyitása után a táblázatban a Sorszám –

Szerzõ – Cím – Kategória – Kiadási év – Lapszám – Ol-

dalszám elnevezésû oszlopokat látja. A Sorszám kivé-

telével mindegyik oszlop jobb sarkában egy fekete

nyilacskát lát: a beállított szûrõt. Ha keresni szeretne,

nem kell mást tennie, mint kattintani egyet a kiválasz-

tott oszlop nyilacskáján, és a legördülõ ablakból kivá-

lasztani a keresett sort (szerzõt, címet stb.).

Erre kattintva „szûrt”, vagyis áttekinthetõbb infor-

máció jelenik meg a táblázatban. Eredeti állapotát

úgy állíthatja vissza, hogy a szûrésre használt oszlop

nyilacskájára kattint (aminek színe kékre változva jel-

zi, melyik oszlop szerint szûrt), és a legördülõ ablak

tetején szereplõ „Mind” szóra kattint.

A PDF-fájlok
olvasásához Acrobat Reader szoftver szükséges: ez az

ingyenes és hasznos kis program elérhetõ és telepít-

hetõ pl. az aktuális számunk oldalról. Ennek segítségé-

vel olvashatja a folyóirat cikkeit, de egyre több

weboldalon szerepelnek olyan anyagok, amelyek ezt

igénylik. (Pl.: www.neumann-haz.hu)

A Barátság folyóirat online változatának, a

www.nemzetisegek.hu oldalnak használatához sok si-

kert kíván, és e-mailes visszajelzésüket várja.

Szép Ágnes
online szerkesztõ

agnes.szep@nemzetisegek.hu
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